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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

peneliti menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran Van Hiele efektif 

terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri Bringin 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. Model pembelajaran Van Hiele 

dikatakan efektif dilihat dari adanya perbedaan rata-rata pretest dan posttest. Nilai 

rata-rata hitung (mean) pretest yaitu 59,25 dan nilai rata-rata hitung (mean) 

posttest yaitu 82,50. Berarti hasil belajar siswa sesudah menerapkan model 

pembelajaran Van Hiele mempunyai rata-rata hitung (mean) lebih tinggi dari pada 

hasil belajar siswa sebelum menerapkan model pembelajaran Van Hiele. Hal ini 

terbukti dari hasil signifikansi atau probabilitas 0,05 > 0,000 dan t hitung lebih besar 

dari pada t tabel (22,366 > 2,069).  

5.2.  Saran  

Saran yang dapat penulis rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan ini antara lain sebagai berikut. 

d. Bagi Siswa 

Hendaknya siswa lebih mampu meningkatkan pemahaman dan komunikasi 

matematika melalui penerapan model pembelajaran Van Hiele, sehingga 

kesulitan belajar siswa dapat teratasi. 
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e. Bagi Guru 

Dalam rangka untuk mencapai hasil belajar siswa yang maksimal, seorang guru 

sebaiknya kreatif dalam memilih variasi model pembelajaran yang tepat dan 

efektif sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu 

penerapan model pembelajaran Van Hiele khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 

f. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penerapan model pembelajaran Van Hiele membutuhkan alokasi waktu yang 

banyak sehingga perencanaan dalam pembelajaran lebih diperhatikan. 

Menyadari akan kelemahan dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan kurang 

maksimalnya pelaksanaan fase-fase dalam penerapan model pembelajaran Van 

Hiele yang dikarenakan waktu penelitian relatif singkat. Maka dari itu, bagi 

peneliti selanjutnya hendaknya dalam melakukan penelitian, mempersiapkan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan model pembelajaran Van Hiele dengan  

lebih matang. Misalnya, dalam pembuatan bahan ajar, alat peraga, dan LKS 

harus benar-benar cermat dan tepat. Waktu yang digunakan untuk penelitian 

hendaknya lebih lama supaya penerapan model pembelajaran Van Hiele dapat 

lebih maksimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


